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DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN
De vereniging Schotse Herder Vrienden is opgericht op 1 
januari 2004, ter behartiging van de belangen van de Schotse 
herdershond langhaar en Schotse herdershond korthaar. In 
de statuten is vastgelegd dat de vereniging zich ten doel stelt 
liefhebbers en vrienden van de Schotse herdershond nader 
tot elkaar te brengen en het hebben, houden en fokken van 
de Schotse herdershond in kwalitatieve zin te bevorderen.

De vereniging is zich bewust van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het gedrag, karakter en 
gezondheid van de Schotse herdershond.
De vereniging wil een positieve bijdrage leveren aan het 
totaalbeeld van de Schotse herdershond. Deze bijdrage is 
gericht op zowel uiterlijk, gedrag, karakter als gezondheid. De 
vereniging tracht dit doel te bereiken door goede voorlichting 
te geven aan kopers en (beginnende) fokkers. Het streven is 
gericht op het fokken van een stabiele en intelligente hond, 
vrij van erfelijke afwijkingen. Een Schotse herdershond 
zal met deze eigenschappen uitermate geschikt zijn als 
gezinshond.

Binnen de vereniging is kennis op allerlei gebied aanwezig. 
Leden, maar ook niet-leden, kunnen daar altijd een beroep 
op doen.
 
Activiteiten
Ter bevordering van de onderlinge contacten worden er 
diverse activiteiten georganiseerd, zoals:
•  het geven van workshops, cursussen en lezingen voor
 liefhebbers en fokkers;
• gezamenlijke wandelingen op verschillende locaties;
• het testen van de Schotse herdershond op gedrag en
 karakter;
• het organiseren van een dag waarbij het uiterlijk centraal 

staat.

Verenigingsblad
Leden van de Schotse Herder Vrienden ontvangen elk 
kwartaal het verenigingsblad met daarin allerlei artikelen over 
de Schotse herder en aanverwante zaken. 
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8  Gedrag: de deurbel
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12 Even voorstellen: Manouk Boekhoff

13  Boedha, de witte pup
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24 Interview: Cavala fotografie

26 Mededeling omtrent Facebookpagina

31 Een dag om nooit te vergeten

34 Goed tehuis gezocht voor een collie

36 Kennelvermeldingen

28 Korthaarpagina: Marakoopa's       
G-nest

6  Gezondheid: hondenmassage, omdat 
het werkt!
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De zomer is in volle gang en hopelijk 
genieten jullie samen met je collie(s) van 
mooi zomerweer. De zomerse warmte 
is voor collies echter niet altijd alleen 
maar prettig. Zoals uit een poll op onze 
Facebookpagina bleek, zijn er onder 
de collies niet zo veel liefhebbers van 
een verkoelende duik. Sommige collies 

willen nog wel een klein stukje het water 
in gaan, al dan niet onder aanmoediging 
van het baasje, maar zwemmende 
collies zijn veruit in de minderheid. 
Hoe zorg je er dan voor dat je hond 
het niet te warm krijgt op zonnige, hete 
zomerdagen? Op de pagina met korte 
berichten lees je waar je op moet letten 
bij warm weer en hoe je voorkomt dat je 
collie oververhit raakt.

Verder in dit zomernummer onder 
andere een artikel over hondenmassage 
van kynologisch masseurJudith Hofman 

van Kynomassage, een uitgebreid 
artikel over Gedrag & Gehoorzaamheid 
(GG) van Marjolein van Rotterdam, 
een onvoorstelbaar verhaal over een 
herplaatscollie, en Barend Meulenbeld 
van de korthaarkennel Marakoopa vertelt 
alles over het fokken van zijn laatste 
nest korthaarcollies. 

De redactie en de medewerkers van
Collie en zo wensen iedereen weer veel
leesplezier!

Diana Jansen

In het weekend van vrijdag 3 tot en met 
zondag 5 oktober viert de Schotse Herder 
Vrienden haar tienjarig bestaan. Omdat 
we dit niet ongemerkt voorbij willen 
laten gaan, hebben we een aantrekkelijk 
programma samengesteld voor de leden 
van de vereniging en hun viervoeter(s). 
Jullie ontvangen binnenkort een brief 
met een uitgebreide beschrijving van het 
programma en een toelichting hoe je je 
kunt aanmelden.
Het programma is als volgt:

Vrijdag 3 oktober
16.00 - 17.00 uur: kwartier maken 
17.00 - 18.00 uur: officiële opening en 
avondeten 
18.00 - 20.15 uur: workshop Balans-
training en zelfbeheersing door Judith 
Hofman en Tanja Lucas van Kynotouch 
21.00 - 22.30 uur: Collie Moonlight 
Walking – een dijk van een wandeling

Zaterdag 4 oktober 
8.00 - 9.00 uur: ontbijt
9.00 - 10.15 uur: honden uitlaten 
10.30 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur: 
kennismaken met:
•	 treibball	door	Corina	Meijer	van			
 Treibbal Nederland
•	 dogdance	door	Andre	de	Jong	en		
 Esther Wijma van de Dancing Paws  
•	 breitensport	door	Jack	de	Jong	c.s.
 van de Stichting Breitensport   
 Nederland 
13.00 - 14.00 uur: 
•	 demonstraties	treibball,	dogdance	en		
 breitensport 
•	 lunch	

14.00 - 17.00 uur: workshop of lezing: 
•	 speuren,	workshop	door	Marcel
 Nijland van Canine Kynologisch
	 Advies	
•	 gezonde	voeding	voor	de	hond,	lezing		
 door Lotte Botter van Lotte’s Logica
•	 vaccineren	en	titeren	door	Tannetje		
 Koning van Dierenartsenpraktijk De  
 Oase
17.00 - 18.00 uur: bloedafname voor 
titerbepaling door Tannetje Koning van 
Dierenartsenpraktijk De Oase 
18.00 - 21.30 uur: barbecue, verzorgd 
door	de	chefkok	van	Auberge	des	Rêves
21.30 - 24.00 uur: hartverwarmend 
optreden van de Mannen van Staal 

Zondag 5 oktober
7.30 - 9.00 uur: strandwandeling bij 
Ouddorp	onder	leiding	van	Alette	
Westerhuis
9.00 - 10.00 uur: ontbijt, verzorgd door de 
chefkok	van	Auberge	des	Rêves
10.30 - 12.30 uur: lezing over de Black 
Box-methode door Peter Beekman van 
Kynotrain 
12.30 - 14.00 uur: lunch, verzorgd door 
de	chefkok	van	Auberge	des	Rêves
14.00 - 17.00 uur: demonstratie en 
workshop dogfrisbee door het team van 
Fly’em High Dogfrisbee 
17.00 uur: afsluiting

Bent u bereid om hand- en spandiensten 
te verrichten tijdens dit weekend of op 
één van deze dagen, neem dan contact 
op met het secretariaat: 
secretariaat@schotseherdervrienden.nl.

PROGRAMMA JUBILEUMWEEKEND

  Zomer	2014	•	Schotse	Herder	Vrienden	•	5

MEDEDELINGEN

KALENDER

Door onze 
eindredacteur: 
Diana Jansen

3, 4, 5 OKTOBER 2014
COLLIEWEEKEND BROUWERSHAVEN

De Schotse Herder Vrienden
viert in 2014 haar tienjarig 
jubileum. In het eerste weekend 
van oktober organiseren we 
een heus collieweekend in het 
Zeeuwse Brouwershaven. We 
zijn dan te gast op camping Den 
Osse. Onze jubileumcommissie 
is erin ge slaagd een aantrekkelijk 
en gevarieerd programma samen 
te stellen, dat je als collievriend 
gewoonweg niet mag missen.
Nadere informatie volgt op onze 
website en Facebookpagina.

JANUARI 2015
NIEUWJAARSWANDELING

Traditiegetrouw organiseert 
de Schotse Herder Vrienden 
met Nieuwjaar een stevige 
strandwandeling. Waar we in 
2015 neerstrijken, is nog niet 
bekend. We hopen op aangenaam 
winters weer, waardoor de 
warme chocomel met slagroom 
– aangeboden door de Schotse 
Herder Vrienden – nog lekkerder 
zal smaken. Een beter begin 
van een nieuw colliejaar kun je 
je toch niet voorstellen? Nadere 
informatie volgt op onze website 
en Facebookpagina.
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GEZONDHEID

Als een hond uit balans is, zie je dit niet alleen 
terug in zijn communicatie, houding en gedrag. 
Het lichaam zelf is dé bron van informatie over 
hoe het met jouw hond gaat. Door het lichaam 
goed te observeren in beweging en stand en het 
systematisch te palperen, kun je spanningsgebieden 
opsporen en met massage gericht aanpakken. Naast 
de stressreducerende werking, kan massage vaste 
lichamelijke en gedragsmatige patronen doorbreken 
en het natuurlijke evenwicht herstellen.

PREVENTIEF EN CURATIEF 
Het is voor de meeste mensen bekend dat massage op 
de huid en het onderhuidse bindweefsel de bloed- en 
lymfecirculatie stimuleert en daarmee helpt afvalstoffen 
versneld af te voeren. Minder bekend is dat massage 
het zenuwstelsel en het hormoonstelsel activeert 
en reguleert, wat een sterke invloed heeft op de 
gemoedstoestand en mede het gedrag van de hond.
Met massage werken we ook nog een laag dieper, 
op de spieren. Naast de wetenschap dat massage de 
spieren kan ontspannen, zorgt het ook voor een betere 
doorbloeding en ontwatering, waardoor de spierspanning 
optimaliseert. Een in de spier ontstane ‘zwakke schakel’, 
zoals een verkleving, pijnpunt, verzuring of verkramping 
kun je daarmee wegmasseren. Nog een laag dieper 
heeft het indirect een gunstig effect op de werking van de 
gewrichten.

Massage kan daarmee preventief ingezet worden om 

spanningspatronen te voorkomen en curatief om de 
patronen te doorbreken. Het is daarmee een zeer nuttige 
combinatie met lichamelijke therapie, gedragstherapie en 
hondensport.

BIJ PROBLEEMGEDRAG
Specifiek op gedrag zien wij meer gebeuren. Probleem-
gedrag zorgt ervoor dat een hond zich vaak extreem op 
zijn omgeving richt, waardoor alle energie naar het hoofd 
gaat. Er ontstaat spanning in het hoofd, wat doortrekt 
naar de rug. Als het gedrag zich meerdere keren op 
een dag voordoet, ontstaan door hormoonwerking 
allerlei voelbare en zichtbare spanningspatronen die het 
gedrag juist versterken. Hoogspanning in hoofd, nek 
en rug zorgen voor een alerte houding, een verhoogde 
spierspanning en koude plekken. Naast de sterke 
ontspannende werking van het zenuwstelsel en het 
hormoonstelsel, zorgt massage ervoor dat de hond 
meer bewust wordt van zijn lichaam. Ook leert een 
hond zich beter te kunnen concentreren in moeilijke 
situaties. Dat begint bij de focus op je handen en werkt 
uiteindelijk door op de concentratie in het algemeen, 
bijvoorbeeld bij training of sport. Een ander opvallend 
verschijnsel is dat massage honden leert om beter 
te communiceren met de omge ving. Door aanraking 
leer je de communicatiesignalen en mede de emoties 
van je hond beter kennen. Door onder de grens van 
de hond te werken, kun je problemen als onzekerheid 
en angst(agressie) naar mensen, honden, geluiden of 
voorwerpen stap voor stap aanpakken.

tekst: Judith Hofman, Kynomassage 

Hondenmassage
Omdat het werkt!
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AANDACHTSPLEKKEN
Door regelmatig het lichaam af te voelen op aandachts
plekken, zoals kou en warmteverschillen en spier
spanning, kun je preventief maar ook curatief werken 
naar een ontspannen en gezond lichaam. De rug geeft 
daarbij de meest opvallende aandachtsplekken. Deze 
zijn veelal het kouder worden naar de staartaanzet toe 
en spierspanning ter hoogte van schouders en heupen. 
Je kunt dat voelen door je duim aan de ene kant van de 
wervelkolom te leggen en je vingers aan de andere kant. 
Beweeg ze rustig naar elkaar toe. Voel je dat de huid 
strakker wordt en de spieren stijver aanvoelen, dan heb 
je duidelijk een aandachtsplek gevonden. Zo’n plek is 
veelal makkelijk aan te pakken met een paar eenvoudige 
massagegrepen die je elke dag in een sessie van vijf
minuten herhaalt. Zo kun je ook gericht te werk gaan bij 
lichamelijke problemen. Door de zwakke schakels goed 
in de gaten te houden en gericht te werk te gaan, kun je 
excessen voorkomen. 

BEWUSTWORDING VAN HET LICHAAM
Naast het gericht te werk gaan op specifieke aandachts
plekken, wordt er veel gewerkt met het meer bewust 
worden van het gehele lichaam met verschillende
strijkingen. De hond wordt hierdoor zekerder in handelen 
en kan zich beter concentreren. De harkstrijking is 
daarbij een zeer geliefde massagetechniek. Werk daarbij 
aan een zijde van de hond met een harkbeweging met je 
vingers vanaf de buik naar de rug. Je ene hand volgt na 

de andere hand. Naar je toe maak je de harkbeweging, 
van je af strijk je alles weer glad. Je kunt de techniek 
ook gebruiken aan beide zijden van de hond. Je werkt 
dan vanaf de borst naar de rug en daarna van de buik 
naar de rug. Je merkt snel genoeg of de hond hierdoor 
ontspant.

OPLEIDINGEN EN WORKSHOPS
Omdat massage ‘werkt’, bestaat er sinds 2009 een 
opleiding voor masseurs en massagetherapeuten.
De oprichters met ruime ervaring hebben dat vertaald 
in drie opleidingsmodules waarin je op maat je eigen 
opleidingsniveau kunt doorlopen.
Kynomassage geeft regelmatig workshops in onze 
eigen ruimte of op locatie gericht op hondenmassage 
en themagerelateerde onderwerpen, zoals EHBO, 
bewegingsleer en sportverzorging. In de dagworkshop 
‘Ontspanningsmassage voor honden’ leer je je eigen 
hond een ont spanningsmassage geven in een kleine 
groep van maximaal vijf deelnemers met honden.
Heb je interesse in een ontspanningsmassage of
pro bleemgerichte massage voor je hond?
Op www.kynomassage.nl vind je gecertificeerde en
gediplomeerde masseurs en massagetherapeuten.

Door: Judith Hofman, Kynologisch Massagetherapeut
bij Kynomassage



tekst: Marga Megens • foto’s: Cynthia Blue 
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GEDRAG

De deurbel
Als je hond voor de eerste keer in zijn leven de 
deurbel hoort, weet hij niet wat dat betekent. 
Sommige honden schenken er geen aandacht aan. 
Andere kijken even op en gaan weer verder waar 
ze mee bezig waren. Maar veel, zo niet de meeste 
honden, blaffen als de deurbel gaat. Hoe komt dat 
eigenlijk? Vind jij het ook zo vervelend als je hond 
overmatig blaft, of klagen de buren misschien?
Dit is te veranderen door training.

DEURBEL IS BLAFFEN
Blaffen als de deurbel gaat, wil helemaal niet zeggen 
dat het bezoek niet welkom is. Zelfs de allergrootste 
allemansvriend kan gaan blaffen. Waarom vertonen veel 
honden dit gedrag dan?
Als de deurbel gaat, sta je meteen op en kom je in actie. 
Misschien word je wat opgewonden als de bel gaat en 
de hond gaat meedoen. De eerste keer dat een hond 
begint met blaffen als hij de deurbel hoort, is hij meestal 
nog pup. Veel mensen vinden dat aandoenlijk, zo’n klein 
pupje dat al durft te blaffen, en belonen dat of spreken de 
pup bemoedigend toe dat hij zo knap is.
Het zou echter beter zijn geweest als we de eerste de 
beste keer dat onze klein pup ging blaffen, dit gedrag 
meteen zouden afremmen. Misschien had je beter weer 
kunnen gaan zitten om verder te gaan waar je mee bezig 
was, om zo het blaffen te stoppen en meteen het zwijgen 
van de pup te belonen. Meestal komen we er echter pas 
later achter dat dit handiger was geweest, namelijk op 
het moment dat het blaffen hinderlijk wordt en niet meer 

eenvoudig is te stoppen.
De meeste eigenaren vinden het prima als de hond 
even aanslaat als hij de deurbel hoort. Maar ze storen 
zich eraan als de hond maar doorgaat met blaffen. Vaak 
hebben eigenaren niet in de gaten dat ze het gedrag zelf 
ondersteunen.
Hoe? Je reageert op het geblaf, bijvoorbeeld door 
wat te mopperen, even de hond bij zijn halsband vast 
te pakken, een schreeuw te geven om het geblaf te 
laten stoppen, sneller naar de deur lopen om zo het 
blaffen sneller te stoppen. Dit alles zorgt voor nog meer 
opwinding en dat is voor de hond ondersteuning van zijn 
gedrag. Het wordt op den duur een vicieuze cirkel die 
moeilijk te doorbreken is, maar het kan wel!

HOE STOP JE BLAFGEDRAG?
Om gewenst gedrag te bemoedigen, is het belangrijk 
om een beloning aan het gedrag te koppelen. Gedrag 
dat wordt beloond, gaat zich herhalen. Het probleem 
is dat het voor je hond niet duidelijk is wat je van hem 
verwacht, omdat men meestal te laat is met belonen of 
helemaal niet beloont. Of doordat dat de hond alweer 
iets anders doet op het moment dat je tegen hem zegt 
dat hij braaf is. Hij kijkt bijvoorbeeld net de andere kant 
op, of tilt zijn poot op. Als je op dat moment beloont, 
beloon je voor dat gedrag! Daarom is het makkelijk als je 
de hond de clickermethode aanleert. Met een clicker kunt 
je op het juiste moment belonen. Je pikt er namelijk het 
juiste ogenblik uit door op precies dát moment te clicken 
als het gedrag zich voordoet. 



Pas als de hond de clickermethode beheerst, kun je 
de hond verder trainen met behulp van de clicker. Je 
kunt zo de commando’s ‘stil’, ‘stop’ of ‘zwijg’ aanleren. 
Het valt niet mee om dat ene juiste moment te vangen 
dat de hond even stil is als de deurbel gaat, maar het 
is wel van belang dat je zo geduldig bent om op dat 
moment te wachten. Op het moment dat de hond even 
stil is, klik je en geeft een beloning. Gebruik als beloning 
iets wat de hond echt superlekker vindt! De hond moet 
zo aangenaam verrast zijn door deze enorm lekkere 
beloning, dat hij daar meer wil van verdienen, zodat 
de training belangrijker word dan de deurbel. Dit is het 
moment dat je de hond kunt gaan leren wat je van hem 
verwacht. Hij staat er nu open voor en is niet meer zo 
gefixeerd op die deurbel.

In het begin klik je meteen als de hond zijn mond houdt. 
Als het goed gaat, stel je het klikken even uit om zo het 
langer stil zijn van je hond te kunnen belonen. Zo voer 
je het langzaam op tot het punt dat je hond echt gestopt 
is met blaffen, en niet weer steeds terugvalt in zijn 
oude blafgedrag. Als je hond toch weer gaat blaffen na 
eerst gestopt te zijn, doe je niets en loop je weg zonder 
te kijken naar de hond en zonder iets te zeggen. De 
hond krijgt op dat moment geen enkele beloning. Dus 
niet alleen geen klik en geen lekkers, maar ook geen 
aandacht op welke manier dan ook. Negatieve aandacht 
is voor de hond ook aandacht!

Pas als de hond bewust stopt met blaffen om een klik 
te verdienen, dan is het moment aangebroken om een 
commando aan het gedrag te koppelen, bijvoorbeeld 
‘stop’, ‘zwijg’ of ‘stil’. Op het moment dat de hond het 
commando aan het gedrag heeft gekoppeld, kun je de 
hond leren te stoppen met blaffen. Dit is vooral handig 
als de hond best even aan mag slaan als de deurbel 
gaat, maar op commando ook weer stil moet zijn. Dus 
je hond blaft even en is stil op het moment dat jij het 
commando daarvoor geeft: je klikt en geeft wat lekkers. 
Herhaal het commando regelmatig. Eerst als hij stil is, 
later op momenten dat je aan ziet komen dat de hond 
ophoudt met blaffen.

Dat is namelijk wat je wilt bereiken: het blaffen op jouw 
signaal te stoppen.

Belangrijk is dat je tijdens deze training ongestoord 
met je hond bezig kunt zijn. Vraag daarom een hulpje, 
bijvoorbeeld de buren, om (eventueel op vaste tijden) 
aan te bellen, zodat je voorbereid bent en je klaarzit met 
je clicker. Of neem een tweede bel die hetzelfde klinkt 
als de deurbel. Dit is het meest ideaal, omdat je dan 
van niemand afhankelijk bent en in alle rust kunt trainen 
wanneer het jou uitkomt. Het gaat maar om luttele 
secondes per keer, maar wel veel herhalingen per dag, 
een paar weken achter elkaar. Als je dit volhoudt, zul je 
zien dat het resultaat boekt!

Bron: Hondenmanieren 2013.
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DE CLICKER
Een clicker is een klein plastic doosje met een metalen plaatje 
erin. Als je op dat plaatje drukt, maakt het een klikgeluid. Dit geluid 
betekent voor de hond dat hij op dát moment iets goed heeft 
gedaan en een beloning krijgt. Je moet de hond natuurlijk eerst 
de clicker aanleren, zodat hij snapt wat ermee wordt bedoeld. Dat 
gaat heel simpel. Je begint door te klikken en de hond direct iets 
lekkers te geven. Dat doe je aan paar keer, zodat de hond de klik 
gaat associëren met iets lekkers. Vervolgens leer je de hond een 
bepaalde oefening aan, bijvoorbeeld ‘zit’. Je gaat voor de hond 
staan en zegt niets. Als de hond gaat zitten, klik je en geef je het 
lekkers. Na een paar keer hoef je maar voor de hond gaan te staan 
en de hond legt de link: baasje staat voor me, dan moet ik gaan 
zitten. Iedere keer als de hond gaat zitten, klik je. Voert de hond dit 
goed uit, dan ga je er een commando bij gebruiken, in dit geval ‘zit’.



Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

Cavom is voordelig 
in gebruik, door de hoge 
energiewaarde en de lichte 
verteerbaarheid.

Voor specifieke vragen over 
Cavom kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

             Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9 -13, 9206 AA  Drachten, 
Tel: +31(0) 512 51 59 55, Fax: +31 (0) 512 51 60 50, E-mail: vdm@cavom.nl

A4 VDM advert nieuw.indd   1 21-01-2010   15:06:22
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Even voorstellen: Manouk Boekhoff
coördinator pup- en herplaatsing

Ik ben Manouk Boekhoff. Ik ben 20 jaar. 
In 2007 ben ik samen met mijn ouders 
van Purmerend naar het Limburgse 
dorpje Haelen verhuisd.
Op dit moment hebben wij zes Schotse 
herdershonden, tien katten en twee 
paarden. Een hele beestenboel dus! In 
het dagelijks leven werk ik met jonge 
paarden. Ik maak ze zadel- en ruitermak 
en ik doe in- en verkoop van paarden. 
Sinds 1989 fokken wij katten: Somali’s 
en Abessijnen.
Het was altijd een grote wens van 
mijn vader om een Schotse herder te 
hebben. Hij was helemaal verliefd op 
het ras en ik moet zeggen, hij heeft mij 
aangestoken met dit virus! Omdat wij 
zo veel katten hebben, moest het wel 
een hond zijn die katten gewend was. 
Na een hele zoektocht kwamen wij uit 
bij een fokker uit Frankrijk. Daar vielen 
wij als een blok voor de toen éénjarige 
tricolour reu Flash. Flash is ondertussen 
elf jaar oud en loopt nog steeds rond in 
onze beestenbende. Flash was de ideale 
hond voor ons, want hij keek niet naar 
de katten om. De katten konden zelfs 
over hem heen lopen!
Maar een hond alleen was toch wel 
zielig, dus al snel besloten we om er nog 
een hond bij te nemen. Een jaar later 
kwam onze sable teef Bastet bij ons 
wonen als een pupje van acht weekjes 
jong.

In 2008 besloten we dat we ook met 
de honden wilden gaan fokken. Zo 
gezegd, zo gedaan, dachten we ... 
Het wilde echter maar niet lukken met 
Flash en Bastet. Na drie pogingen om 
Bastet drachtig te krijgen, zijn we naar 
de dierenarts gegaan. Flash bleek geen 
goed zaad te hebben. We vonden de 
uitstraling en het karakter van Flash zo 
geweldig, dat we dit toch eigenlijk heel 
graag in de lijn wilden houden. Daarom 
hebben we besloten om de vader van 
Flash te gebruiken. Uit dit nestje hebben 
wij Angel aangehouden, een stevige 
dark sable teef.
Bastet heeft ons daarna nog een nestje 
gegeven. Hier hebben wij het sable 
teefje Blondy uit aangehouden. Vorig 
jaar hebben wij Blondy en Angel tegelijk 
laten dekken. Angel kreeg vijf pups en 
Blondy zeven. In totaal liepen er dus 
twaalf pups rond in ons huis en onze 
tuin! Wat een drukte! Erg leuk, maar ook 
erg veel werk. Uit deze nestjes hebben 
wij een sable teefje Diva aangehouden 
en een tricolour teefje Elyah. Zo komen 
we dus op een totaal van zes honden uit!
Ger Houben heeft mij een tijdje geleden 
gevraagd of ik iets wilde betekenen 
voor de Schotse Herder Vrienden. Na 
te hebben gekeken welke taak goed 
bij mij zou passen, kwam ik uit bij de 
pup- en herplaatsing. Ik vind het erg 
belangrijk dat pups en herplaatsers een 

goed baasje vinden en natuurlijk ook 
dat baasjes een hond vinden die bij hen 
past. Hier wilde ik me dus graag voor 
inzetten! 
Mensen kunnen contact met mij 
opnemen als ze op zoek zijn naar een 
collie of vragen hebben over waar ze 
op moeten letten bij het kopen van een 
pup. Ik probeer ze dan zo goed mogelijk 
te helpen bij het zoeken naar een pup 
of herplaatser die bij hen past. Fokkers 
kunnen ook contact met mij opnemen als 
ze een nestje pups hebben. De mensen 
die een pup zoeken, breng ik dan in 
contact met de fokker. Helaas komt het 
ook voor dat een hond herplaatst moet 
worden. Hier moet natuurlijk een fijn 
nieuw baasje voor gevonden worden. 
Ook hier kan ik bij helpen.
Wij als vereniging vinden het erg 
belangrijk dat fokkers testen op alle 
erfelijke ziektes. Een pup moet gezond 
zijn en daar moet je alles aan hebben 
gedaan wat je als fokker kunt doen. 
Helaas zijn er nog steeds veel fokkers 
die dit niet doen. Daarom promoot ik dat 
fokkers hun honden laten testen en geef 
ik pupkopers mee dat ze goed moeten 
opletten of er originele testuitslagen zijn. 

Ik vind het erg leuk om coördinator pup- 
en herplaatsing te zijn bij de Schotse 
Herder Vrienden. Ik hoop dan ook dat ik 
dit nog lang kan blijven doen! 



  Zomer 2014 • Schotse Herder Vrienden • 13

BOEDHA, DE WITTE PUP

Onze Boedha is nu inmiddels vijf maanden bij ons. Hij 
speelt de hele dag met zijn oom Shaddy. Hij ontwikkelt 
zich goed en is altijd opgewekt. 

Met Hemelvaart zijn mijn vrouw en ik, Boedha en 
Shaddy, er even een paar dagen tussenuit geweest. 
Ons motto hierin is altijd: de honden gaan mee. Zijn de 
honden niet welkom, dan gaan we niet of wordt er een 
andere bestemming uitgezocht. Maar in dit geval waren 
de honden welkom op Ameland in het plaatsje Hollum.

Dus met Hemelvaart gingen we op reis naar Ameland. 
Vanuit midden-Limburg met de auto het land door naar 
Holwerd en vandaaruit met de boot over naar Ameland. 
Weer een nieuwe ervaring voor onze pup. Zeker na zo'n 
lange autorit hadden wij verwacht dat dit niet makkelijk 
voor Boedha zou zijn.
Maar ook hiermee had Boedha geen problemen. Wellicht 

weer een voordeel van het open en stabiele karakter van 
Boedha. Het feit dat Shaddy blindelings op ons heeft 
leren vertrouwen en rust uitstraalt, zal hier zeker ook aan 
bijdragen.

Aangekomen in ons vakantieverblijf hebben we meteen 
even een strandwandeling gemaakt. In eerste instantie 
leek het of Boedha water zag branden, maar dit was al 
snel voorbij. Beide honden renden alsof hun leven ervan 
afhing. Dit alleen al was de reis meer dan waard.
Die avond had Boedha dan toch eindelijk ook eens de 
‘accu leeg’.

Wij hebben een aantal heerlijke dagen met onze honden 
mogen doorbrengen op het mooie Ameland.
Wij hebben in het verleden meerdere honden gehad, 
maar het plezier wat deze twee collies ons geven is nog 
nooit geëvenaard!

Het hele land door
tekst en foto’s: John Peeters
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Ik ben Sandra Schniedewind en mijn twee honden zijn 
Sky (Jumper Zoomerangs Paradijs) en Diesel (Give it up 
to me of Waro’s Legacy). Sky is een Schotse herder en 
Diesel een Australian shepherd.
Sky is 2,5 jaar en is bij ons vanaf dat hij tien weken was. 
Diesel kwam ook bij ons op de leeftijd van tien weken en 
is nu 3,5.
Na het overlijden van onze eerste collie wisten we zeker: 
voorlopig geen collie. Nee, er moest een echte werkhond 
komen. De keuze viel op de Australian shepherd en zo is 
Diesel bij ons gekomen.
Maar het colliebloed kruipt door je aderen en wat miste 
vooral ik een collie om me heen! Het zachte en altijd 
vriendelijke karakter, dat zeker prettig is met kinderen – 
en laten we de kletsverhalen niet vergeten.
Zodoende hebben we er toch voor gekozen om er weer 
een collie bij te nemen en na even zoeken konden we 
Sky ophalen.

Diesel, de Australian shepherd, is een echte werker op 
alle vlakken van de hondensport en wil altijd met en voor 
je werken. We vormen een heerlijk team samen. Maar 
Diesel heeft ook een pittig karakter en dat is toch even 
andere koek dan een collie. Verder is Diesel voor mij een 
hond waarmee ik kan lezen en schrijven.

Sky daarentegen is heel zacht van karakter en laat alles 
gelijkmatig over zich heen komen. Hij weet heel goed 
wat hij wel en niet wil – hij is een beetje koppig, zullen we 
maar zeggen.
Een ander duidelijk verschil is dat Diesel een lopende 
vuilnisbak is en Sky de grootse Jan Jurk met eten die je 
je kunt voorstellen. Sky traint dan ook voor een balspel 
als beloning en Diesel voor een bak snaai. Dat traint iets 
makkelijker. Diesel is waaks en slaat aan bij 'onraad'. 
Sky vindt dat prima laat Diesel dat wel oplossen.

Het leukste aan Sky vind ik dat hij altijd vrolijk en blij en 
vocaal aanwezig is. Hij heeft altijd zin in een balspel of 
een lekker trekspelletje. Met mijn dochter doet hij aan 
behendigheid en hij vindt dat het einde; samen hebben 
ze veel lol en inmiddels hebben ze hun eerste wedstrijd 
achter de rug.
Sky is uitermate lief met kinderen: een echte vriend. Zijn 
ze verdrietig, dan voelt hij dit haarfijn aan en biedt ze 
vaak troost door lekker bij ze te kruipen. Typisch Sky zijn 
ook zijn vrolijkheid en pit, waarmee hij ons steeds weer 
op een positieve manier verrast.
Maar Sky is ook een relcollie: hij is vooral geen 
voorstander van gehoorzaamheid en ziet er het nut niet 
van in. Daardoor trekt hij nogal eens zijn eigen plan en 
dat kan soms voor wat irritatie zorgen. Maar ach, dan zie 
ik dat blije koppie weer en is alles snel weer vergeten en 
vergeven!

Sandra  en

Sky

MIJN COLLIE

tekst en foto’s: Sandra Schniedewind
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De beste producten 
van de dierenarts... 
thuisbezorgd!

U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl

100 petpunten extra 
bij uw bestellinggebruik code:Plushorst

Dierenartsenpraktijk Horst e.o.
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KORTE BERICHTEN
APP OP STAP MET DE HOND
Wil je lekker gaan wandelen met je 
hond, dan kun je in deze app vinden 
waar dat kan. Alle losloopgebieden 
in Nederland worden in deze app 
beschreven. De losloopgebieden 
zijn gesorteerd per provincie. Per 

losloopgebied staat aangegeven:
• wanneer de honden los mogen lopen
• of er horeca is waar de hond welkom is
• of de hond er kan zwemmen
• of je er ruiters tegen kunt komen
• of je (betaald) kunt parkeren.
Deze app is verkrijgbaar voor Android en iOS (Apple).

Voor meer informatie en downloaden, zie
www.opstapmetdehond.nl

DE COLLIE ALS COLLECTOR'S 
ITEM

Naar aanleiding van onze oproep in het vorige 
nummer van Collie en zo, waarin we u vroegen 
uw mooiste, leukste of bijzonderste collector's 
item van de collie in te zenden, hierbij een 
van de meest unieke inzendingen: een 
handgemaakt houten puzzelbeeld, van Yvonne 
van den Heuvel.

Een vrouw vraagt aan haar man of hij 
even boodschappen wil gaan doen.
‘Maar vrouw,’ zegt de man, ‘door dit 
weer stuur je nog geen hond!’
Waarop de vrouw zegt: ‘O nee, dat zou 
zielig zijn! Ga dan maar even alleen en 
laat de hond maar thuis.’

MOPPEN
Door: Nita Dubbelman

‘Ik heb een echte politiehond!’
Reactie: ‘Zo ziet een politiehond er toch 
niet uit?’
Antwoord: ‘Dat zou best eens kunnen, 
want hij is undercover!’

Tien redenen waarom een man beter een hond in huis kan nemen 
dan een vrouw:
 
1. Een hond gaat niet winkelen.
2. Ouders van de hond komen niet op bezoek.
3. Een hond vindt het heerlijk als je kleren op de grond liggen.
4. Een hond gaat alleen snel naar de badkamer om te drinken.
5. Een hond verwacht niet dat je hem belt.
6. Een hond wordt niet boos als je zijn verjaardag vergeet.
7. Een hond geeft niet om de vorige honden in je leven.
8. Een hond verwacht geen bloemen.
9. Een hond wordt niet boos als je een andere hond aanhaalt.
10.Hoe later je thuiskomt, hoe blijer de hond.



KORTE BERICHTEN

HIPPEHOND.NL
Ben je op zoek naar leuke, hippe pro-
ducten voor je hond, bezoek dan eens 
de online dierenwinkel hippehond.nl.
Je kunt hier hondenspeelgoed, halsban-
den en riemen, voerbakken, manden 
en nog veel meer vinden. De producten 
zijn origineel en sommige producten zijn 
handgemaakt.
www.hippehond.nl

OVERVERHITTING BIJ HONDEN
Met de zomer in volle gang is het weer opletten dat je collie, met 
zijn dikke vacht, het niet te warm krijgt. Daarom hier enkele tips en 
voorzorgsmaatregelen:
• Zorg ervoor dat je hond altijd beschikking heeft over een plek in de 
schaduw en over vers drinkwater.
• Houdt jouw collie van zwemmen? Doe dit dan het liefst vroeg of 
laat op de dag, als de zon nog niet zo fel is. De warme zon op een 
natte vacht kan zorgen voor vachtbroei, dat hotspots tot gevolg kan 
hebben.
• Laat je hond niet achter in de auto, ook niet voor vijf minuten! In 
een stilstaande auto loopt de temperatuur heel snel erg hoog op, ook 
met de raampjes open.
• Als je hond veel last heeft van de warmte, kan een koelband of 
koelmat verlichting brengen.
• Laat je hond niet meerennen naast de fiets als het warm is. De 
temperatuur van het asfalt is al snel erg hoog, waardoor de hond zijn warmte niet meer kwijt kan. Let ook op met spelen: de hond 
kan zo gemakkelijk over zijn grenzen heen gaan.
• Oververhitting, ook wel hyperthermie genoemd, kan zeer plotseling optreden en een groot gevaar zijn voor de hond; honden 
kunnen eraan overlijden. Symptomen van oververhitting kunnen zijn: hevig hijgen, veel kwijlen, braken, diarree, verkleuring van 
tong en slijmvliezen, zwalken, spierverslapping en apathie.
•	 Wanneer een hond erg hijgt, maar nog geen serieuze verschijnselen van oververhitting vertoont, is het vaak voldoende om 
snel een schaduwrijke plek op te zoeken, de hond te koelen met bijvoorbeeld een natte handdoek en hem te laten drinken. Het 
snelste koel je een hond met alcohol in de liezen en de oksels. Wanneer er sprake is van ernstige oververhitting en je hond wordt 
apathisch en raakt bewusteloos, is het belangrijk om je hond zo snel mogelijk rustig in koud water te krijgen.

TIC REMOVER
Heeft je hond last van teken? Met deze haak 
verwijder je gemakkelijk teken. Je plaatst het 
instrument om de teek, en verwijdert zo de teek 
in enkele seconden, zonder pijn. Er blijven geen 
stukken van de teek achter en de buik van de teek 
wordt niet samen gedrukt.
Verkrijgbaar in de webwinkel van de Schotse Herder 
Vrienden in een verpakking van twee stuks: een 
grote haak voor grote en middelgrote teken, en een 
kleine haak voor (zeer) kleine teken.

www.schotseherdervrienden.nl
€ 1,50
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Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Gedrag &
Gehoorzaamheid (GG)

GG staat voor Gedrag & Gehoorzaamheid. Dit is een 
wedstrijdsport, maar ook een sport voor recreanten 
om gewoon lekker bezig te zijn. Het is een sport 
waarbij je samen met je hond werkt en waarbij de 
hond heel veel verschillende oefeningen leert, zoals 
volgen, apporteren, sorteren en naar een vak sturen.

GESCHIEDENIS
Rond 1953 vond het bestuur van Cynophilia, de algemene 
kynologenvereniging van Nederland, dat iedere hond, zowel 
binnen als buiten tentoonstellingsverband, een bepaalde mate 
van gehoorzaamheid moest vertonen. Vanuit die filosofie 
werd het G&G -programma met bijbehorende exameneisen 
ontwikkeld. Ondertussen bestaat er een programma dat 
internationaal overeenkomt met het programma van de FCI, 
namelijk GG1, GG2 en GG3. En Nederland heeft daar nog een 
programma aan toegevoegd: de GG Beginners, ook wel GGB. 
Zo werd de drempel voor beginnende GG-combinaties iets 
lager en kan er gekeken worden hoe de honden reageren op 
andere honden, mensen en op de handler. 

OEFENINGEN
In de GG leer je de hond heel veel verschillende oefeningen 
aan. Het leuke aan de GG is, dat je de oefeningen los van 
elkaar aanleert en ze uiteindelijk aan elkaar vast koppelt, zodat 
er een goede opbouw in elke oefening zit. Zo leer je de hond 
in de GGB een apporteerblok naar je toe brengen. Vervolgens 
leer je in de GG1 de hond wachten terwijl je het apporteerblok 
weggooit en hij mag het pas op commando ophalen. In de 
GG2 leer je de hond te sturen naar een linker of een rechter 
apporteerblok. En in de hoogste klasse, de GG3, stuur je de 
hond naar halverwege een pion of een bol, daar moet hij blijven 
staan en vervolgens stuur je hem naar links of naar rechts.

Een andere belangrijke oefening in de GG is het volgen. 
Hierbij leert de hond strak naast het linkerbeen van de handler 
te lopen en ondertussen opgewekt omhoog naar de handler 
te kijken. Tijdens het volgen moet er een parcours worden 
afgelegd, waarbij een ringsteward vertelt wat je moet doen. In 
de GGB is dit naar links, rechts, linksomkeert, rechtsomkeert 
en halthouden. In de GG1 wordt het iets moeilijker en komen 
er versnelde pas en pasjes achteruit bij. In de GG2 komt er 
langzame pas bij en in de GG3 komen er ook nog pasjes opzij 
bij, zowel pasjes naar links als naar rechts. De hond wordt ook 
geleerd om tijdens het volgen commando's uit te voeren, zoals 
een zit waarbij de handler doorloopt, maar de hond moet gaan 
zitten en blijven zitten. Ook de commando's staan en af leert de 
hond tijdens het volgen uit te voeren.

tekst: Marjolein van Rotterdam • foto’s: Sandra Noh, Marjolein van Rotterdam

SPORT & SPEL

Henry vom Bopparder Hamm 
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Zo zijn er in de GG heel veel verschillende oefeningen die je in 
opbouwende moeilijkheid aanleert. In de tabel hieronder zie je 
per niveau welke oefening moeten worden uitgevoerd. Achter 
elke oefening staat een nummer. Dit nummer geeft aan hoe 

zwaar de oefening meetelt bij een wedstrijd of een examen. 
Bijvoorbeeld: je haalt in de GGB een 7 voor het vast volgen. 
Dan levert dat je 21 punten op: het wordt namelijk verdubbeld 
met 3. 

GGB GG1 GG2 GG3

Volgen vast (3) en los volgen (4) los volgen (3) los volgen (3) los volgen (3)

Blijf af in zicht (3) af uit zicht (3) zit in zicht (2) af (2) en zit (3) uit zicht

Posities tijdens het 
volgen

zit (3) zit (2) en staan (2) zit en staan (3) zit, staan en af (3)

Afstandsappel - zit en af (3) zit, staan en af (4) zit, staan en af (4)

Gedrag ten opzich-
te van andere hon-
den

voor en achterlangs vol-
gen (2)

- - -

Staan en betasten staan en betasten (2) - - -

Gebit gebit tonen (1) - - -

Komen op bevel komen op bevel (3) komen op bevel (3) met onderbreken van 
staan (4)

met onderbreken van 
staan en af (4)

Vak zenden vak zenden (3) vak zenden (4) vak zenden en aanslui-
ten (4)

naar pion en vak zen-
den (4)

Vlak apport vlak apport (2) vlak apport (3) richtingsapport (3) richtingsapport (3)

Sprong over de 
horde

- sprong over de horde (3) apport over de horde (3) apport over de horde (3)

Sorteren - - sorteren (4) sorteren (3)

Algemene indruk algemene indruk (2) algemene indruk (2) algemene indruk (2) -

Totaal 280 punten 280 punten 320 punten 320 punten

Henry vom Bopparder Hamm 
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EXAMENS EN WEDSTRIJDEN
Je hebt heel erg je best gedaan en volop getraind en je wilt 
eigenlijk wel een diploma behalen. Dat kan. Je hebt dan keuze 
uit twee mogelijkheden: je kunt een examen doen of je diploma 
behalen door mee te doen aan een wedstrijd.
Het examen GG wordt afgenomen bij een kynologenclub 
met keurmeesters van Cynophilia. Kies je ervoor om je 
diploma te behalen via een wedstrijd, dan vraag je eerst 
een rashondenlogboek aan bij de Raad van Beheer. Heeft 
je hond geen stamboom, dan vraag je een werkboekje aan 
bij Cynophilia. Als je dit heb aangevraagd, dan vraag je een 
startlicentie aan bij Cynophilia en dan kun je je inschrijven voor 
een wedstrijd. Momenteel kun je je ook inschrijven voor een 
wedstrijd zonder startlicentie, maar het kan zijn dat dit in de 
toekomst verandert. Dit geldt overigens alleen voor GG en niet 
voor behendigheid of flyball.
Op de website van Cynophilia vind je een agenda met 
wedstrijden. Normaal gesproken is er elke twee weken op 
zondag ergens in Nederland een wedstrijd. Je ontvangt 
ongeveer een week voor de wedstrijd je startnummer en 
meestal ook een catalogus. De wedstrijden beginnen altijd 
om 09:00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, zodat je het 
werkboekje kunt inleveren en je startnummer kunt ophalen bij 
het secretariaat.
Meestal wordt gestart met alle groepsoefeningen. Dit zijn voor 
de GGB het voor- en achterlangs volgen en de blijfoefening. 
Voor de GG1, 2 en 3 zijn het de blijfoefeningen. Als die 
allemaal afgerond zijn, begint het individuele programma. Dit 
programma wordt in tweeën gedeeld: in de ochtend loop je 
de ene helft van de oefeningen en de in de middag de andere 
helft. Bij een examen worden wel alle oefening in een keer 
afgewerkt. Je krijgt een diploma als je bij de GGB en GG1 196 
punten of meer behaalt en bij de GG2 en GG3 224 punten of 
meer. Wil je in de toekomst meedoen aan een wedstrijd of vind 
je het leuk om een keer te komen kijken, kom dan gerust langs 
bij een wedstrijd.

GG TRAINEN?
Lijkt het je heel erg leuk om ook aan GG te beginnen, ga dan 
eens kijken bij de kynologenclub bij jou in buurt. Bij bijna iedere 

kynologenclub worden cursussen voor het GG-programma 
aangeboden.
Naast Cynophilia biedt ook de FHN (Federatie Hondensport 
Nederland) een eigen GG-programma aan. Er zijn kleine 
verschillen wat betreft het programma en de puntentelling, 
maar het principe is redelijk hetzelfde. Wil je liever GG van de 
FHN trainen, dan zijn het vooral de particuliere hondenscholen 
die dit aanbieden. 

Tot slot: zorg er vooral voor dat je plezier heb, beloon je hond 
lekker veel met een speeltje. Als hij gek is op een balletje, kun 
je dit heel goed gebruiken. Hiermee kun je bijvoorbeeld het 
hierkomen heel erg leuk maken. Je roept je hond, hij komt en 
je gooit gelijk een balletje in het verlengde naar achteren, zodat 
hij veel meer vaart maakt. Een veelgehoorde klacht is dat GG 
saai zou zijn, maar het is wat je ervan maakt. Het is veel leuker 
om er gewoon een feest van te maken samen met je hond.

Als je vragen hebt over GG, neem gerust contact met mij op via 
info@working-collies.com.

NAAMSVERANDERING
Cynophilia heeft besloten om de naam GG te veranderen 
in FCI Obedience. De naam wordt veranderd, omdat GG 
door veel mensen heel erg wordt verward met alleen op-
voeding. GG is absoluut een sport! Een hond kan nog zo 
hoog in de GG lopen, maar totaal niet opgevoed zijn en 
andersom. De verwachting is dat het de aankomende jaren 
zeker bij de kynologenclubs nog GG genoemd zal worden. 

ZIJN COLLIES GESCHIKT VOOR GG?
Collies zijn absoluut geschikt voor GG als je kijkt naar de 
rasbeschrijving. Daarin kun je het volgende vinden: de collie 
heeft will-to-please, een hoog intelligentieniveau, wil graag 
iets doen, leert snel en is graag gehoorzaam. Allemaal 
eigenschappen die heel erg bruikbaar zijn voor de GG.

Floor
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       POOTJES OP
De meeste honden hebben weinig tot geen besef van 
hun achterhand. De achterhand functioneert prima, 
maar volgt alleen de voorkant. Je kunt honden wel 
leren besef te krijgen van hun achterhand. Voor de 
GG is het wel heel fijn als ze dit besef hebben. Want 
als je een linksomkeert maakt bij het volgen, is het de 
bedoeling dat de voorpoten op de plek blijven en de 
achterhand draait. En bij het naast komen zitten is het 
belangrijk dat ze weten wanneer hun achterkant recht 
is ten opzichte van de voorkant.

Een leuke oefening om het besef van de achterhand 
te stimuleren, die je gewoon thuis in de woonkamer 
kunt doen, is ‘pootjes op en draaien maar’.
Neem een laag krukje of een stevig bakje. Zorg 
er wel voor dat de hond er niet vanaf kan glijden, 
doorheen kan zakken of zich op een andere manier 
kan bezeren. Zet het krukje op de grond en zorg voor 
voldoende afstand tot andere objecten.
Lok de hond met zijn voorpoten op het krukje. 
Sommige honden stappen meteen op het krukje. Als 
je hond dit niet doet, beloon je hond dan in stapjes op 
het krukje. Vindt je hond het spannend, beloon hem 
dan eerst voor snuffelen aan het krukje, dan als de 
hond een poging doet om een voorpoot erop te zetten 
en dan voor beide. Maar kijk vooral heel goed naar je 
hond. Niet elke hond is hetzelfde, dus beloon je hond 
lekker veel en dan vindt hij het krukje vanzelf heel erg 
leuk.
Vervolgens gooi je een voertje weg en vraag je de 

hond opnieuw op het krukje te gaan staan met zijn 
voorpoten. Herhaal dit een paar keer.
Als de hond gewend is om met zijn voorpoten op 
het krukje te staan, kun je een begin maken met 
het draaien. Je neemt meerdere voertjes in je hand 
en gaat voor de hond staan, maar zo dat je de 
achterpoten kunt zien. Je houdt het voertje aan de 
zijkant van de bek van de hond en vraagt hem te 
draaien. Zodra hij één achterpoot verzet, beloon je de 
hond meteen. Na een aantal keer voor één achterpoot 
beloond te hebben, vraag je een keer wat meer en 
beloont hem als hij twee achterpoten verzet heeft.
Honden vinden dit in het begin een heel moeilijke 
oefening. Zorg er dus voor dat je veel beloont, zodat 
de hond het ondanks de moeilijkheid van de oefening 
wel leuk vindt.
Elke hond heeft een voorkeurskant, waarop hij 
gemakkelijker beweegt. Dit geldt ook voor het draaien 
op het krukje. Oefen zowel het naar links als naar 
rechts draaien. Dus ga niet alleen zijn voorkeurskant 
oefenen, want dan leert de hond maar één kant op 
draaien. Maar oefen ook niet alleen zijn moeilijke kant; 
daar wordt de oefening voor de hond niet leuker op. 
Wissel het dus heel erg af, dan wordt zijn moeilijke 
kant vanzelf makkelijker. Zorg met trainen altijd voor 
afwisseling. Niet alleen in actief en passief, maar ook 
in makkelijk en moeilijk. Zo blijft het trainen leuk voor 
de hond.
Je kunt deze oefening ook eenvoudig tijdens de 
wandeling doen, bijvoorbeeld op een afgezaagde 
boomstam. Zo kun je ook leuk bezig zijn tijdens de 
wandeling! 
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NATUURLIJK HET BESTE! 

Bij elke hondenvoeding bepalen de kwaliteit, herkomst en
samenstelling van de grondstoffen de kwaliteit van het product.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding, geëxtrudeerd, geperst en vleesvoeding,
bevat naast o.a. scharrelvlees, schapenvet  en natuurkruiden, de optimale dagelijkse 
hoeveelheid essentiële voedingsstoffen, waaronder eiwitten, vetten, vitaminen 
en mineralen, die bijdragen aan een goede gezondheid van uw hond.

BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding.......natuurlijk het beste! 
Meer informatie:
www.biofooddiervoeding.nl

GEËXTRUDEERD

VLEESVOEDING

GEPERST

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 
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Cavala
fotografie

Kun je jezelf voorstellen?
Ik ben Cassandra van Laar. Ik ben 22 jaar jong en 
woon nog bij mijn moeder in huis. Ik ben in bezit van 
een geweldig leuk Jack Russell x whippet-teefje, drie 
konijnen en twee pony’s. Momenteel doe ik de opleiding 
Financiële Administratie, die ik ga afronden op MBO- 
niveau 4. Hiervoor heb ik de opleiding Paardenhouderij 
MBO-niveau 3 afgerond, maar met die opleiding kon ik 
niet veel kanten op. Mijn hobby’s zijn fotograferen, met 
dieren bezig zijn (verzorging, knuffelen, dingen leren) en 
op de computer foto’s nabewerken en rondsurfen op het 
internet.

Hoe is de liefde voor fotografie ontstaan?
Dat is al een hele tijd geleden begonnen, toen nog 
met een camera met rolletjes. Ik kreeg vaak zo’n 
wegwerpcamera in mijn handen geduwd en ik klikte 
maar raak. Daar kwamen toen nog de meest vreemde 
foto’s uit, maar ik heb die liefde om alles op de foto te 
zetten altijd gehouden. Zo heb ik ook vaak de digitale 
compactcamera van mijn moeder ingepikt, om later 
weer terug te geven met heel veel foto’s van de tuin 
of de beestjes erop. Later ben ik toch wat kieskeuriger 
geworden. Ik wilde betere kwaliteit, een eigen camera 
en ik wilde ook betere posities. Mensen kun je makkelijk 
in positie zetten, maar dieren doen dat iets minder 
makkelijk, wat mij wel weer een leuke uitdaging leek. 
In oktober 2010 heb ik mijn eerste spiegelreflexcamera 
gekocht en daar fotografeer ik nu nog steeds mee.

Wat fotografeer je zoal?
Ik fotografeer vooral dieren, het liefste buiten. Ik heb nog 
geen uitgebreide hoeveelheid lenzen en camerabody’s 
om overal te kunnen fotograferen, waardoor ik echt nog 
afhankelijk ben van het zonlicht en het buiten zijn. Eerst 
fotografeerde ik alleen mijn eigen dieren, maar later was 
ik ook al snel buiten de eigen tuin te vinden met camera. 
Zo moesten mijn verzorgpaarden ook altijd op de foto, 
net als de honden en katten die daar ook rondliepen. En 
dat breidde zich uit naar kleinere evenementen, stallen 
waar ik wel vaker kwam en wat bekenden die hun dier 
ook wel op de foto wilden hebben.

Hoe en wanneer ben je voor het eerst in aanraking 
gekomen met de Schotse herdershond?
Ik had mijn VMBO-T afgerond in Gulpen, Zuid-Limburg, 
en wilde graag de paardenopleiding doen in Roermond. 
Dus ik ben van mijn vader in Zuid-Limburg naar mijn 
moeder in midden-Limburg verhuisd. Daar zocht ik eerst 
naar maneges om lessen te kunnen volgen. Maar deze 
vond ik niet op fietsafstand.
Daarna ben ik gaan zoeken naar verzorgpaarden, maar 
via advertenties kreeg ik niet veel aangeboden. Via een 
paardenspel op internet ben ik Manouk Boekhoff tegen 
het lijf gelopen. Zij bood mij aan om haar toekomstige 
paard te verzorgen. Daar zei ik natuurlijk geen nee 
tegen. We hebben elkaar ontmoet, gesproken en 
uiteindelijk kwam er een drachtige Friese merrie bij 
Manouk te staan.

tekst: Manouk Boekhoff • foto’s: Cassandra van Laar
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Maar naast die Friese merrie, maakte 
ik zo ook kennis met de collies van 
Bea, Eric en Manouk. Toen alleen nog 
Flash en Bastet. Dat breidde uit met 
Angel, daarna Blondy en uiteindelijk 
kwam Elyah er ook nog bij. En zo 
heb ik kennisgemaakt met het ras de 
Schotse herdershond.

Wat vind je van de Schotse herder? 
Eerlijk gezegd had ik er in het begin 
niet zo veel mee. Al dat haar, en ze 
zijn zo groot... Ik ben natuurlijk maar 
een Jack Russell-kruising gewend. 
Maar naarmate ik vaker kwam en 
ik ook de collies vaker zag, moet 
ik zeggen dat ik toch wel verliefd 
geworden ben op het ras.
Bij een van de laatste nestjes van 
Bea, Eric en Manouk ben ik zelfs 
helemaal verliefd geworden op een van de pupjes. Maar 
er kwam een stageperiode aan van 22 weken, 36 uur in 
de week. Dus ik had de tijd er niet voor, en eigenlijk ook 
niet genoeg ruimte.
Die pup heeft wel een geweldig huisje gekregen bij 
andere mensen en zo nu en dan zie ik nog wat foto’s en 
lees ik verhalen van de pup, die inmiddels een mooie 
jonge hond geworden is.
Door de liefde voor die ene pup en het steeds leuker 
vinden van het ras heb ik besloten om later ook een 
Schotse herdershond aan te schaffen, als ik wel de tijd 
en de ruimte ervoor heb.

Wat is je ervaring met de collie voor je lens?
Op dit moment heb ik nog niet veel Schotse herders-
honden voor mijn lens gehad. Maar van wat ik aan 
ervaring heb, vind ik ze wel altijd leuk om op de foto 
te zetten. Ze zijn heel enthousiast, luisteren goed 
en hebben altijd een alerte blik. En natuurlijk niet te 
vergeten: al dat haar dat alle kanten op vliegt als ze 
rondrennen en rondspringen!
Ze zijn wel wat eigenwijs zo nu en dan, maar dat vind ik 
juist leuk. Ik maak graag spontane foto’s, liever dan foto’s 
van honden die alleen maar netjes zitten. 

Wat is je leukste ervaring met het op de foto zetten 
van de collie?
Dat was een dagje op de heide hier in de buurt. Ik zou 
een fotoshoot krijgen voor mij en mijn eigen hondje en 
daar gingen we even op oefenen. Even kijken wat we 
allemaal wel en niet konden doen. De collies van Bea, 
Eric en Manouk – toen nog vier stuks – zijn toen mee 
geweest en ik heb ook een paar foto’s geschoten, niet 
allemaal met mijn eigen camera. Het enthousiasme van 
de honden vond ik zo leuk! Het heen en weer rennen, 
blaffen, springen en nog meer gekke dingen. En toch 
kreeg Manouk het op een gegeven moment voor elkaar 
om ze alle vier netjes naast elkaar te zetten voor een 
leuke groepsfoto.
Een paar weken later is een andere fotografe langs-
geweest om haar portfolio aan te vullen en daarvoor 
heeft mijn hondje geposeerd met die vier grote Schotse 
herdershonden. Dat vond ik ook wel een gaaf beeld om 
te zien.

Voor meer informatie over Cavala fotografie, zie:
www.cavalaphotography.weebly.com.
Bent u geïnteresseerd in een foto shoot van uw honden, 
neem dan gerust contact op met Cassandra van Laar: 
cavalaphotography@hotmail.nl.
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UW VISITEKAARTJE HIER?
Plaatsing vier keer per jaar: € 25 per jaar. Eenmalig: € 7,50.
Vraag naar de mogelijkheden of stuur een e-mail naar
redactie@schotseherdervrienden.nl. Jacqueline & Ger Houben

In het 4de kwartaal van 2012 heeft de vereniging 
Schotse Herder Vrienden haar eigen Facebookpagina 
gelanceerd. Bij de start hebben we er bewust voor 
gekozen er een ‘open groep’ van te maken, die ook 
toegankelijk is voor niet-leden van de vereniging. 
Een pagina voor de liefhebbers van de collie in al z’n 
verschijningsvormen, met of zonder stamboom. Een 
laagdrempelig platform van ‘gelijkgestemden’ om 
ervaringen uit te wisselen, leuke en minder leuke dingen 
te delen, met elkaar in discussie te gaan, adviezen te 
geven of te ontvangen over uiteenlopende vraagstukken.
Bij de start hebben we onze pagina niet met regeltjes 
dichtgetimmerd, in de verwachting dat de discussies 
tussen gelijkgestemden binnen de regels van het 
betamelijke zouden blijven.

In de zomer van 2013 zagen we ons genoodzaakt een 
gedragscode op te stellen, die later nog een keer is 
aangescherpt. Onze Facebookpagina heeft in 1,5 jaar 
tijd een forse groei doorgemaakt. De groep telt nu al 
méér dan 500 vrienden, waarvan iets minder dan 20% 
daadwerkelijk lid is van de vereniging. Wij genieten van 
de mooie foto’s en berichten en van de enorme kennis 
over collies die in deze groep aanwezig is. Maar helaas 
ontsporen discussies wel eens en dat betreuren wij zeer.
Woensdag 30 juli jl. heeft het bestuur met alle vrijwilligers 
van de vereniging overlegd hoe we onze groep ‘binnen 
de rails’ kunnen houden, zonder dat het een ‘exclusieve 
pagina voor de leden van de vereniging’ wordt. We zijn 
tot de volgende conclusies gekomen:
1. We maken van de groep een ‘besloten groep’.
2. We veranderen het account waarmee de groep wordt 
beheerd in ‘beheerder FB Schotse Herder Vrienden’.

3. Het beheer van de groep wordt overgedragen aan 
Jacqueline Houben-Spiering en Nita Dubbelman.

Met deze wijzigingen blijft onze Facebookpagina een 
groep voor liefhebbers van de collie, of ze nou wél of 
géén lid zijn van de vereniging. Maar omdat meer dan 
80% van de leden van deze groep géén lid is van de 
vereniging, is het beter dat de groep door vrijwilligers 
van de vereniging wordt beheerd en niet door het 
bestuur. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de 
vereniging. Jacqueline en Nita hebben aangegeven deze 
taak op zich te willen nemen.

De gedragscode blijft onverkort van toepassing. We 
nodigen iedereen van harte uit hier (nogmaals) kennis 
van te nemen. De Facebookpagina is en blijft gelinkt aan 
de vereniging Schotse Herder Vrienden. Dat betekent 
dat oproepen voor activiteiten of advertenties die niets 
met de (leden van de) vereniging te maken hebben 
eerst ter goedkeuring moeten worden voorgelegd 
aan de beheerders. We willen benadrukken dat aan 
het lidmaatschap van deze groep de voorwaarde is 
verbonden dat men een vriendschapsverzoek van 
de beheerder accepteert. Met het account van de 
beheerder wordt overigens uitsluitend beheerd en niet 
deelgenomen aan discussies.
De veranderingen worden de komende weken 
doorgevoerd. We hopen dat iedereen weer met veel 
plezier deze groep bezoekt, foto’s en berichten plaatst en 
deelneemt aan de discussies.

Bestuur en vrijwilligers van de vereniging Schotse Herder 
Vrienden

MEDEDELING OMTRENT FACEBOOKPAGINA (31 JULI 2014)





We hebben altijd gezegd: we willen niet meer dan zes 
honden. Toen ons E-nest (Yindi's tweede nest) was 
geboren, hadden we zes honden: vijf korthaarcollies en 
een witte herder. Er zat een meisje in het nest dat we 
graag wilden houden, namelijk een blue merle-teefje. 
We hadden al enige tijd deze wens, en misschien was 
dit wel onze laatste kans. Want voor het F-nest hadden 
we al een reu uitgezocht, maar daar zou geen blue 
merle uitkomen. Met enig leed in ons hart hebben we 
haar uiteindelijk toch maar naar Zuid-Frankrijk laten 
vertrekken, in de hoop dat het volgende nest met Yindi 
datgene bracht dat we wensten.

Gezien het E-nest, de karakters van de pups en de 
pittigheid van Yindi gecombineerd met het karakter van 
reu Nuck, hadden we al besloten om het laatste nest van 
Yindi ook met Nuck te doen. De kans bestond dus dat 
hier opnieuw een blue merle-teefje bij zou zitten. Tussen 
twee nesten laten we altijd ten minste één loopsheid 
zitten. En aangezien mevrouw Yindi een vrije lange 
periode tussen de loopsheden heeft, hadden we voor 
haar al een planning gemaakt: ergens begin 2014 zou 
het moeten gebeuren. Kort na het tweede nest van Yindi 
kwam het tweede nest van Bega, het F-nest. Het was 
een prachtig nest met zes reuen en één teefje, allemaal 
tricolours. In juni 2013 moesten wij onze witte herder 

op de leeftijd van ruim twaalf jaar laten inslapen en 
sindsdien hadden we alleen nog maar vijf smoothies. 

We hadden ondertussen de eigenaar van Nuck 
benaderd voor nog een dekking met Yindi. Hij was heel 
enthousiast, want het vorige nest was hem ook goed 
bevallen. Toch keken we wel rond voor een back-up voor 
Nuck. Je weet tenslotte maar nooit... 

Intussen werd bekend dat de Raad van Beheer het 
plan had om alle honden te voorzien van een DNA-
profiel. Daarop vroegen we de eigenaar van Nuck of hij 
ook een DNA-profiel van Nuck had, en zoniet: of hij er 
bezwaar tegen zou hebben om er een te laten maken. 
Het antwoord dat we kregen was teleurstellend: hij had 
Nuck teruggetrokken uit de fok vanwege een nierziekte 
en omdat Nuck al redelijk op leeftijd was. We bedankten 
hem voor zijn eerlijkheid en gingen aan de slag met 
onze back-up. Breandán zou het worden. We hadden 
Breandán uitkozen omdat hij een blue merle was en zijn 
gezondheidskenmerken ook prima zijn: genetisch vrij van 
oogziekten CEA en PRA, MDR 1 +/+, DM-vrij, heupen 
HD A, en hij komt ook nog uit een mooie lijn. Ook hebben 
we contact gezocht met Beate, zijn mede-eigenaresse, 
die we al kenden van shows in Duitsland, voor informatie 
over zijn karakter. Na veel contact over en weer, namen 

Op 1 juni werd bij korthaarkennel
Marakoopa het G-nest geboren. 
Barend Meulenbeld vertelt over
wat er komt kijken bij het fokken van 
een nestje pups.
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tekst en foto’s: Barend Meulenbeld

MARAKOOPA’S
G-NEST



we de beslissing om Breandán vader van ons nest te 
laten worden. We vinden gezondheid heel belangrijk 
en we willen ook graag een bijdrage doen aan het op 
een hoger peil brengen van de gezondheid van de 
korthaarcollie. Dat houdt voor ons in dat we geen lijders 
willen voortbrengen, maar hooguit dragers en liever 
nog honden die vrij zijn van erfelijke aandoeningen. 
Daarnaast combineren we graag honden die zo weinig 
mogelijk familie van elkaar zijn, om de genenpool zo 
groot mogelijk te houden. En we wilden natuurlijk ook 
graag een blue merle-meisje, dus we zochten specifiek 
naar een blue merle-reu.

We namen hiermee wel een risico, want Breandán had 
nog nooit eerder gedekt en het was de laatste kans voor 
Yindi. Enfin, toen Yindi eenmaal loops was, kwam de kar 
langzaam in beweging en na diverse progesterontesten 
(die de vruchtbaarheid van een teef aantonen) zijn we 
op een woensdag vertrokken naar Duitsland voor een rit 
van dik twee uur. Daarna zijn we nog twee keer afgereisd 
naar hetzelfde adres. Net voor haar dekking kreeg Yindi 
nog een injectie tegen herpes. De spannende tijd brak nu 
aan: is ze wel of is ze niet in verwachting? We moesten 
nog zo’n vier weken wachten voor een echo... 

Ondertussen was de wachtlijst voor een pup gegroeid. 
We zetten onze fokplannen altijd ongeveer een jaar van 
tevoren op de onze website en krijgen dan reacties van 
mensen die graag een pup willen hebben. Meestal zijn 
het mensen die een korthaarcollie hebben (gehad), of 
er bewust voor kiezen. Ze willen vaak ook het verschil 
weten tussen de kort- en langhaar. Wij stellen het altijd 
op prijs om mensen die op de wachtlijst willen persoonlijk 
te ontmoeten, zodat ze hun wensen kenbaar kunnen 
maken. De toekomstige pupkopers kunnen dan ook 
zien in welke omgeving hun eventuele pup opgroeit. 
Na de dekking gaan we onze wachtlijst updaten en 
vragen we de mensen op de wachtlijst of ze nog steeds 
belangstelling hebben. Vaak zijn er toch nog mensen 
die afhaken, bijvoorbeeld omdat ze inmiddels al een 
pup elders hebben gevonden. Nadat Yindi was gedekt, 
kwamen er meer aanvragen binnen. De interesse in een 

pup uit deze combinatie kwam niet alleen uit Nederland, 
maar ook uit Polen, Duitsland en België. Nadat de 
lijst helemaal bijgewerkt was, inclusief voorkeuren 
voor bijvoorbeeld een teef of reu, brak ook voor de 
puppykopers een spannende tijd aan. 

Op de echo met 29 dagen zagen we dat Yindi in 
verwachting was. De dierenarts kon niet vertellen om 
hoeveel pups het ging. Dat was voor ons ook minder 
belangrijk dan een antwoord op de vraag of ze in 
verwachting was of niet, en dat was ze! Nu hadden we 
wat zekerheid. We dachten het zelf ook al, maar nu 
wisten we het zeker.

De tijd was aangebroken om namen te gaan bedenken 
voor de toekomstige pups. Deze keer moesten de namen 
beginnen met een ‘G’. De kennelnaam Marakoopa is 
een woord uit het Aboriginal (Australië, waar wij een 
binding mee hebben) en betekent ‘schoonheid’. De 
stamboomnamen zoeken we ook uit het Aboriginal, 
met meestal een zinvolle betekenis. De kopers mogen 
uiteraard zelf hun roepnaam kiezen en zodra deze 
bekend is, roepen wij de pups ook met deze naam.

Tegen het einde van de zwangerschap, vanaf ongeveer 
de 58ste dag, maakten we de kraamkamer gereed, 
haalden alle benodigdheden van zolder en inspecteerden 
we alles nog eens. De werpkist werd in elkaar gezet, 
de warmhoudplaat deed het ook en handdoeken, 
afbindmateriaal, enzovoort lagen klaar. Yindi kreeg 
opnieuw een injectie tegen herpes en we kregen python 
en calcium mee voor na de bevalling. Ook begonnen 
we met het meten van de temperatuur, om te kijken of 
die een daling liet zien. Zo kun je bepalen wanneer de 
geboorte ongeveer gaat plaatsvinden. Het wachten op 
de bevalling begon.Yindi (Marakoopa’s Allira)

Breandán (Cara Macánta's Breandán)
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Op zaterdag 31 mei merkten we een temperatuurdaling 
op en begon Yindi steeds onrustiger te worden. Vanaf dat 
moment moest ze constant onder toezicht blijven. En op 
de vroege zondagmorgen 1 juni, om ongeveer 04.00 uur, 
begonnen de uitdrijvingsweeën. We wisten inmiddels dat 
ze drachtig was van drie pups, omdat we de woensdag 
ervoor nog een foto hadden laten maken. Het viel ons 
een beetje tegen. Gezien de omvang en het gewicht van 
Yindi hadden we op vijf à zes pups gerekend. Onze kans 
op een blue merle-teefje was hierdoor natuurlijk kleiner.

Om 05.15 uur werd het eerste reutje geboren: een 
tricolour. Vrijwel direct daarna zagen we iets blue merle-
achtigs verschijnen en snel daarna werd er een blue 
merle-teefje geboren! Yes!
We wisten dat er nog een derde aan moest komen. Dit 
reutje, ook een blue merle, werd in stuitligging geboren 
na ongeveer een uur. Gelukkig hadden we ervaring met 
stuitliggingen. Na deze geboorte konden we meteen met 
python en calcium spuiten om de boel op te schonen. 
Intussen waren de pups schoongelikt en lagen ze vast 
aan mama. 

De volgende dag kwam Yindi’s melkproductie echt op 
gang en lagen er drie pups te slapen en te drinken. Want 
veel meer doen ze niet als ze net geboren zijn.
Helaas hebben we heel wat mensen die op de 
wachtlijst stonden, moeten teleurstellen met maar twee 

beschikbare pups. Het blue merle-meisje bleef immers 
bij ons! Degenen die wel voor een pup in aanmerking 
kamen, waren natuurlijk heel blij en maakten dan ook 
snel een afspraak om de toekomstige gezinsuitbreiding 
te aanschouwen.

Inmiddels kregen de andere honden in de gaten dat 
er iets gebeurd was. Eén voor één lieten we ze de 
pups zien. Na een week of drie, toen de ogen van de 
pups goed open waren en ze konden rondhobbelen, 
hebben we ze verhuisd naar de puppyren. Zo kunnen 
ze alles meemaken wat er in huis gebeurt, zoals lawaai, 
stofzuigen, tv en andere huisdieren. We pakken de pups 
zo veel mogelijk op en laten ze zo veel mogelijk wennen 
aan allerlei zaken. De keuken werd omgebouwd tot 
speeltuin voor een week of vier, waar de pups zich een 
paar keer per dag mogen uitleven, eventueel met tante 
en oma. Als het mooi weer is, gaan ze naar buiten om 
in de tuin te rollebollen. Eerst voorzichtig op het terras, 
maar hoe vaker en langer ze naar buiten gaan, hoe 
verder weg ze gaan. We laten de pups ook met zo veel 
mogelijk ondergronden, dingen, attributen, geluiden, 
enzovoort kennismaken. Het leven gaat ondertussen 
gewoon door, en als er dan een hamerboor gebruikt 
moet worden: so be it. Daar leren ze van.

Inmiddels is de chipper geweest – ook een hele ervaring 
voor de pups – en hebben ze hun eerste autorit naar de 
oogspecialist goed doorstaan met z’n drieën in een kooi. 
Binnenkort is het tijd voor de tweede rit naar de dieren-
arts voor hun eerste prik. Zo komen ze nog eens ergens. 
En dan kunnen ze echt naar buiten. We proberen 
de pups dan zo veel mogelijk te laten wennen aan 
het buitenleven: auto’s, fietsers, mensen, een beetje 
vuurwerk en harde knallen, enzovoort. Nadat ze 7,5 
week zijn, worden de pups opgehaald door de nieuwe 
eigenaren (liefst niet allemaal tegelijk). Ze krijgen 
een koopcontract mee, verdere informatie en een 
puppypakket, een cd met een heleboel foto’s en filmpjes 
en bij het afscheid wordt ook de inmiddels traditionele 
afscheidsfoto gemaakt. En dan gaan ze naar hun nieuwe 
huis en omgeving voor weer een heleboel nieuwe 
indrukken. Bij kennel Marakoopa wordt het dan weer 
rustig.
Hoewel... deze keer niet, want er blijft hier ook een pup 
die weer van alles moet leren en doen!
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Sommige dagen vergeet ik nooit. De trouwdag met 
mijn allerliefste Koos, de geboorte van onze dochter 
Mandy en kleindochter Livaya zijn dagen waaraan ik 
fijne herinneringen bewaar. Sinds Lennox bij ons is 
komen wonen, neemt het aantal onvergetelijke dagen 
in huize Dubbelman in sneltreinvaart toe ...

LENNOX
Op 30 november 2013 is onze roedel uitgebreid met een 
bleu merle reu. Toen we hem voor de eerste keer zagen, 
waren we meteen smoorverliefd en wisten we het zeker: 
dat kereltje komt bij ons wonen!
Lennox is een schat van een hond, een beetje onhandig 
en zo nu en dan erg ondeugend. Hij heeft een prachtig 
blauw oog waarmee hij ons iedere keer om de vingers 
windt als hij iets gedaan heeft wat niet mag. Als geen 
ander kan hij de ‘vermoorde onschuld’ spelen. 

27 APRIL 2014: DE KCM
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik geen 
liefhebber ben van het showen van je hond. Ietwat 
overmoedig en wellicht daartoe aangemoedigd door mijn 

Facebookvrienden, heb ik ons ingeschreven voor de 
puppyklasse op de kampioenschapsclubmatch van de 
Collieclub. Voor Lennox, toen zeven maanden oud, was 
het de eerste keer dat hij aan een show zou meedoen. 
Samen hebben we een aantal lessen ringtraining 
gevolgd en dat ging eigenlijk best goed.

De reis naar Wijchen verliep minder soepel. Het was 
ruim een uur rijden met de auto – dus vroeg uit de veren 
– en omdat ik ’s nachts last kreeg van plankenkoorts, 
stapte ik redelijk gestrest in de auto. Koos was als altijd 
de rust zelve, maar Lennox voelde feilloos aan dat er 
iets bijzonders stond te gebeuren. Hij wilde alleen maar 
bij mij op schoot, zodat ik ‘gezellig’ achterin moest zitten. 
Gedurende de reis hebben Koos en ik weinig tegen 
elkaar gezegd, wat eigenlijk tegen mijn ‘natuur’ is … 

Aangekomen in de sporthal hebben we een rustig plekje 
gezocht, een beetje uit de loop. Voor Lennox – toch 
al een lawaaierig type – was het superspannend. Hij 
blafte de hele sporthal bij elkaar. Voor de brokjes waar 
ik thuis goed mee had geoefend, had hij geen oog meer. 

tekst en foto’s: Nita Dubbelman

Een dag om nooit te vergeten
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Naarmate de tijd vorderde en het uur U naderde, kreeg 
mijn gezicht steeds meer kleur, alsof ik bezig was de hel 
aan te blazen.

KEURMEESTER
Alle hoop had ik op de Duitse keurmeester dhr. 
Blessing gevestigd. Vertaald uit het Engels betekent die 
achternaam zoiets als ‘zegening’. Maar helaas rustte er 
op ons ringdebuut geen zegen ...

‘Sprechen Sie Deutsch?’ vroeg de beste man, om 
vervolgens in het Duits een verhaal af te steken dat 
ik maar half kon volgen. Aan de ene kant omdat mijn 
kennis van de Duitse taal niet zo geweldig is, en aan de 
andere kant omdat Lennox naar iemand blafte die met 
een camera op de grond lag. Het kwam er volgens de 
keurmeester op neer dat Lennox onzeker was en dat ik 
hem meer had moeten corrigeren.

Uiteindelijk stond Lennox toch in al z’n pracht goed voor 
de heer Blessing. Maar toen de keurmeester hem wilde 
betasten, ging Lennox op z’n gemak zitten. Waaraan 
de keurmeester de conclusie verbond dat Lennox ‘sehr 
müde’ was. Aan ons ringleed werd een eind gemaakt 
toen de plaatsen werden toegewezen. Wij kregen de 
zesde plaats. Ik maakte nog een geintje door naar de 
eerste plaats toe te lopen, maar dat kon de keurmeester 
niet waarderen.

De fotoshoot eindigde in een drama, want Lennox had 
daar echt geen zin meer in. Hij ging in z’n achteruit 
en deed niets meer. Achteraf bleek dat hij heel nodig 
moest plassen. Als ik daar beter op had gelet, had hij 
waarschijnlijk een stuk rustiger in de ring gestaan.

Het keuringsrapport vond ik zwaar teleurstellend. De 
keurmeester had mijn oogappel van zeven maanden het 
predicaat ‘weinig belovend’ gegeven! In de toelichting 
stond ‘no controlled movement’ en ‘must be more 
confident’, waarmee hij denk ik meer op mij doelde dan 
op Lennox. Er waren ook een paar lichtpuntjes: zijn 
oren waren correct en de nek had een goede ‘reach’. 
De keurmeester viel voor mij door de mand met de 
opmerking dat Lennox een ‘very long foreface’ had, 
waarmee hij duidelijk maakte niet gecharmeerd te zijn 
van het Amerikaanse type collie. Op basis van zijn 
persoonlijke voorkeur werd mijn oogappel als enige hond 
in de gehele show met een ‘weinig belovend’ naar huis 
gestuurd. Alsof je dat van een puberende pup die nog 
volop in de groei is, kunt zeggen. Als ik een rapportcijfer 
voor de performance van deze keurmeester mag geven, 
kom ik niet verder dan een matig. 

De verontwaardiging over het ‘weinig belovend’ is 
ondertussen wel gezakt, maar de KCM is al met al een 
dag geweest die ik niet snel zal vergeten. 

20 JUNI 2014: DE VOLGENDE UITDAGING
Na de puppycursus wilde ik de vervolgcursus volgen 
bij mijn hondenschool in Spijkenisse. Maar ze vonden 

Lennox een stoorzender die ze – hoewel ze het niet 
hardop zeiden – liever kwijt dan rijk waren. We voelden 
ons er niet meer welkom. Na een intensieve zoektocht 
hebben we ons aangemeld bij het hondentrainings- en 
gedragscentrum Kynologisch Nederland in Hellevoetsluis 
van Debbie van den Ban. Debbie noemde Lennox ‘een 
uitdaging’ en dat bedoelde ze positief. We hebben een 
maand lang een pittige training gevolgd – drie lessen per 
week – met behulp van de clickermethode.

HET WONDER VAN HELLEVOETSLUIS
De eerste lessen zette Lennox ook hier de boel op 
stelten, maar Debbie wist me precies te vertellen hoe ik 
zijn gedrag kon corrigeren. We kregen een vaste plek bij 
de deur van de hal toegewezen en als hij blafte of zich 
dwars gedroeg, moest ik Lennox buiten de deur zetten, 
terwijl ik in de hal de riem vasthield. In het begin voelde 
ik me hier ongemakkelijk onder: iedereen keek naar mij 
en wist wie Lennox was. Maar al snel begon zijn gedrag 
in positieve zin te veranderen. Zelf onderging ik ook 
een metamorfose: kalm en rustig praten ging me steeds 
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beter af. Mijn man Koos noemde dat ‘het wonder van 
Hellevoetsluis’. 

Op 20 juni hebben we examen gedaan. Jeroen Oomen 
was onze examinator. Hij is oud-trainer van de Martin 
Gaus Hondenschool en mede-eigenaar van Kynologisch 
Nederland. Lennox had er echt zin in en keek mij 
geconcentreerd aan, alsof hij wist dat zijn leven ervan af 
hing (grapje). Hij deed alles foutloos, zonder gemorrel of 
geklier. Wat was ik trots op hem!

Van de veertig examenkandidaten waren wij de enige 
combinatie met op alle onderdelen een ‘super’. Van de 
toelichting op de cijferlijst krijg ik nog altijd kippenvel: 
‘ALLES SUPER!! Een uitzonderlijke prestatie door een 
heel goede combinatie. Prachtig om jullie te zien (samen)
werken!’ Voor ons was deze dag er eentje in de categorie 
‘onvergetelijk’.

DE TOEKOMST
Ik weet niet of ik ooit nog een show ga lopen met 
Lennox. ‘Not my cup of tea’, zal ik maar zeggen.
Op 12 augustus start de vervolgcursus bij Debbie. Er zijn 
nog een paar verbeterpuntjes waar we samen hard aan 
moeten werken.
En tegen de keurmeester zou ik willen zeggen: ‘For us 
Mr. Blessing, Lennox is a blessing!’ 
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Goed tehuis
gezocht voor
een collie

Goed tehuis gezocht voor een collie – dit is een 
tekst die we allemaal wel eens tegenkomen. Op 
Marktplaats, een hondenforum, op Facebook of op 
de website van een fokker. Vaak gaat er een hele 
wereld schuil achter een dergelijk kort zinnetje. 
Een hond die herplaatst moet worden vanwege 
echtscheiding, overlijden, verlies van werk of 
een allergie. Maar ook omdat mensen geen tijd of 
gewoon geen zin meer hebben om voor de hond
te zorgen. 

De reden waarom een hond voor herplaatsing wordt 
aangeboden, is eigenlijk niet zo interessant. Feit is 
dat de hond niet meer op zijn of haar plaats zit en er 
een mandje moet worden gevonden waar de hond wél 
welkom is. Gelukkig gaan de meeste herplaatsingen 
goed: collies passen zich meestal moeiteloos aan en 
gedijen prima bij een nieuwe baas.
Maar soms gaat het niet goed, gaat de hond van hand
tot hand, blijken er malafide praktijken achter de 
advertentie verborgen, worden afspraken niet nage
komen of ontstaat er een ordinaire ruzie. Dit is het 
verhaal van zo’n akelige strijd, waarvan de collie bijna
de dupe is geworden.

ANGEL
Peter en Susan zijn gek op honden. De liefde voor 
de collie is Peter vanaf zijn jeugd met de paplepel 
ingegoten. Susan is paraveterinair en dus een groot 
liefhebster van dieren, en is door Peter met het 

collievirus besmet. Een virus waar – gelukkig maar – 
géén medicijn tegen bestaat. Ze concluderen dat het 
gezinnetje pas compleet is met een collie en gaan op 
zoek naar een herplaatser. Via Marktplaats wordt deze 
snel gevonden. Benji doet zijn intrede: een jonge, lieve, 
ietwat doldrieste tricolour reu. Na een paar dagen lijkt het 
alsof Benji al jáááren bij Peter en Susan woont. 

Waar één collie woont, kunnen er ook twee wonen. En 
dus gaan Peter en Susan na verloop van tijd opnieuw 
op zoek naar een herplaatser. Hun oog valt weer op een 
advertentie op Marktplaats, waarin een teefje met de 
naam Angel wordt aangeboden. Per direct en gratis af te 
halen, want de collie kan niet opschieten met de andere 
honden.
Peter en Susan nemen contact op met de adverteerder 
en maken een afspraak. Daar aangekomen, blijkt het 
om een schichtige volwassen sable teef te gaan, met 
een totaal verwaarloosde vacht, ondervoed en hélemaal 
onder de vlooien. Peter en Susan hoeven niet lang na te 
denken en nemen Angel mee. Maar vanwege de vlooien 
kunnen ze haar niet direct mee naar huis nemen in 
verband met hun andere hond. Angel gaat naar vrienden 
waar ze liefdevol wordt opgevangen en verzorgd. 

Een paar dagen later gaan Peter en Susan naar 
de dierenarts en blijkt dat Angel gechipt is en 
geregistreerd staat in de Nederlandse Database voor 
Gezelschapsdieren. De gegevens zijn niet van de 
persoon bij wie ze Angel hebben opgehaald.

tekst: Lieke Timmers
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’s Avonds belt Peter naar het telefoonnummer dat 
vermeld staat bij de geregistreerde chip en krijgt hij een 
zéér verbaasde fokker aan de lijn. Het blijkt om een 
teefje te gaan dat deze fokker – samen met een andere 
fokker – in 2011 heeft geïmporteerd uit één van de 
Balkanlanden, maar waar deze vanaf 2012 géén (mede-)
eigenaar meer van is. Een hond met een stamboom 
dus, die ten onrechte nog op de naam van de fokker 
geregistreerd staat. 
Omdat de mensen die Angel aanboden verder niets 
zinnigs over de hond konden vertellen, worden die avond 
stamboomgegevens, foto’s en allerlei andere informatie 
uit het eerste levensjaar van Angel uitgewisseld en krijgt 
Angel ineens ‘een gezicht’. 

HET SPEL OP DE WAGEN
Peter wordt lid van de Facebookpagina van de Schotse 
Herder Vrienden en plaatst vol trots foto’s van een totaal 
opgebloeide en goed verzorgde Angel, die lekker met 
Benji aan het ravotten is.
En dan gaat het snel. De fokker krijgt via Facebook 
een persoonlijk bericht van een gerenommeerde 
handler uit de collieshowwereld, met de vraag of hij 
weet waar Angel is. In al z’n onschuld geeft de fokker 
de informatie door die hij eerder aan Peter en Susan 
had gegeven. De handler speelt de informatie kennelijk 
door aan de Baltische fokker van Angel – een vriend 
uit de showwereld – die een ware hetze op haar 
(internationale) Facebookpagina ontketent.
Angel zou door een onguur sujet gestolen en ontvoerd 
zijn om in een louche fokcircuit te worden misbruikt. 
Geheel in Baltische stijl worden naam en toenaam van 
Peter op die Facebookpagina geplaatst en schreeuwen 
een heleboel Facebookvrienden moord en brand. Er 
wordt zelfs aangeboden om Angel ‘wel eventjes op te 
halen’.
Peter weet werkelijk niet wat hem overkomt. Hij probeert 
manmoedig de gemoederen te bedaren en neemt in een 
persoonlijk bericht contact op met die Baltische fokker.
Er is echter geen houden meer aan. Er volgen berichten 
met teksten als ‘I will make your life hell on earth’, ‘You 
don’t know with whom you are dealing’ en ‘I will take the 
next plane to Holland’. Bedreigingen op het leven dus. 

Peter en Susan weten hélemaal niet meer hoe ze het 
hebben als op het moment dat die doodsbedreigingen 
worden geuit, de deurbel gaat en de betreffende 
handler met nog twee andere personen op de stoep 
staan! Ze hebben het woonadres van Peter en Susan 
weten te achterhalen en met een soort ‘alles of niets-
overvaltechniek’ willen ze Peter en Susan overbluffen 
en Angel meenemen. Behalve de handler bestond 
het gezelschap uit de andere fokker die de hond in 
2011 had geïmporteerd en een wat oudere mevrouw 
die zich weigerde voor te stellen, maar wel juridische 
bedreigingen uitte. Peter – net een beetje bekomen van 
de bedreigingen op Facebook – verzamelt alle moed en 
verzoekt het gezelschap beleefd doch dringend om te 
vertrekken. Peter weet zich in deze fase ondersteund 

door het bestuur van de Schotse Herder Vrienden. 

Op diverse Facebookpagina’s worden door de 
betrokkenen tranen met tuiten gehuild en holle frasen 
geplaatst dat men Angel zo mist. Voor diegenen die 
het werkelijke verhaal achter Angel kennen, en weten 
hoe zij jarenlang van hand tot hand is gegaan en is 
verwaarloosd, zijn dit toch ietwat misselijkmakende 
teksten.
Na ongeveer een maand komt het verhaal in rustiger 
vaarwater. De handler is van het toneel verdwenen, 
kennelijk omdat voor hem de risico’s te groot waren.
Voor Peter en Susan is de impact enorm, want voor 
hetzelfde geld staan die types ineens weer op de stoep 
en worden de bedreigingen bewaarheid. 

ALLEEN OM HET GELD 
Uit een reconstructie blijkt dat Angel in drie jaar tijd op 
ten minste zes verschillende adressen heeft gewoond en 
dat er flink met haar is gesold. Hoezo ‘ik mis Angel zo’?
De reden waarom Peter en Susan dit overkwam, is 
overduidelijk. Angel is naar Nederland gehaald om een 
foklijn mee op te zetten. De terreur tegen Peter en Susan 
is eenvoudig terug te voeren op geldelijk gewin.
In Nederland mag je volgens de reglementen drie nestjes 
met een teef hebben en gaat het bij een voorzichtige 
schatting al snel om € 15.000 tot € 20.000. En omdat 
die bewuste fokker die bij Peter en Susan voor de deur 
stond al eerder had laten blijken het niet zo nauw te 
nemen met de fokreglementen – en hierdoor ook door 
de rasvereniging was geschorst – kun je er nog wel een 
of twee illegale nesten bij optellen. Tel uit je winst! Deze 
fokker dacht met een behoorlijke dosis bluf een teef 
terug te krijgen waar ze een hele tijd geleden afstand van 
had gedaan, terwijl ze juridisch gezien geen poot had om 
op te staan.
Dat er in die fokkerswereld wel meer ‘bijzondere types’ 
rondlopen, blijkt wel uit het feit dat andere fokkers – die 
helemaal buiten dit voorval staan – Peter geld hebben 
geboden voor Angel. Types die maar al te graag willen 
profiteren van de aaibare uitstraling van de collie en 
menig collieliefhebber zand in de ogen strooien. 

EN MET ANGEL?
Met Angel gaat het nu heel goed. Ik heb haar tijdens 
mijn bezoek aan Peter en Susan in levenden lijve mogen 
aanschouwen. Het is een prachtige, zelfverzekerde hond 
geworden die eindelijk een goed mandje heeft gevonden. 
En Peter en Susan geven Angel met veel plezier 
dezelfde liefde die zij zelf vanaf het allereerste moment 
van haar mogen ontvangen. 

Noot: dit artikel is mede tot stand gekomen op basis 
van schriftelijke correspondentie tussen betrokkenen 
(e-mails, persoonlijke berichten en postings op 
Facebook). De namen en foto zijn gefingeerd. 
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KENNELVERMELDINGEN

Gelderland

Noord-Holland

ST. NINIANS
Alette en Henk Westerhuis
Rheden
T: 026 495 32 09
E: info@st-ninians.nl

SELLINKCREEKSIDE
Jan en Henny Slotboom
Ratum (Winterswijk)
T: 0543 562 389
E: hennyslotboom@msn.com

BREATHLESS SHERANDA
Els van der Mooren
Huizen
T: 035 525 26 81
E: elsvandermooren@ziggo.nl

MALOUINE
Anke Blommers
Purmerend
T: 0299 420 506
E: anke@malouine.nl

Zuid-Holland

Noord-Brabant

LADY BO’S FUTURE
Marga en Huub Megens
Liessel
T: 06 516 507 25
E: info@ladybosfuture.nl

HOUBENSLOCH CASTLE
Jacqueline Houben-Spiering
Goirle
T: 013 530 33 15
E: gerenjacq.houben@home.nl

SCOTT OF BRABO COUNTRY
Lia van der Steen
Oosterhout
T: 06 200 689 52
E: info@scottofbrabocountry.nl

Limburg

LAARDONCK
René en Ria van Otterdijk
Nederweert
T: 0495 594 807
E: laardonck@wanadoo.nl

NOUKIKA
Bea Limbeek, Erik & Manouk Broekhoff
Haelen
T: 0475 597 488
E: bea@noukika.nl

Friesland

FRISIAN ROSES
Wilma van Teijen
Lippenhuizen
T: 06 241 221 98
E: wilmalovecollies@hotmail.com

TUTTI MOLTO BENE
Marko Streefkerk
Bergen op Zoom
T: 06 539 616 72
E: markomarkos@hotmail.com

 Uw kennelvermelding hier?
Stuurt u voor meer informatie over
de mogelijkheden en kosten een
e-mail aan de redactie:
redactie@schotseherdervrienden.nl 

FROM HOME OF FREEDOM
Atte en Jacandra Boerstra
Joure
T: 0513 416 142
E: jacandra@home.nl

België

FROM SCOTTISH HEROS
Ger en Annie Boerstra
Arendonk (België)
T: +32 14 678 431
E: gerrit.boerstra@telenet.be

SCOTTIC MYTH
Christel en Arris Waasdorp
Sassenheim
T: 025 223 25 85
E: christel.waasdorp@casema.nl

SWEET QUEENS
Hans Bons en Wiecher
Ysselsteyn
T: 06 270 150 92
E: blue.merle@live.nl

Zeeland

JOLLIE COLLIE'S
Corry Rud
‘s-Gravenpolder
T: 0113 313 040
E: c.rd@scarlet.nl

OF THE VICTORY COLLIES
Erna Ligthart
Heerhugowaard
T: 072 571 49 32
E: erna072hhw@hotmail.com

V.D. LUGTENAKKER
Bernadette ter Horst-Frerix
Azewijn
T: 0314 651 102
E: britthorst@hotmail.com

Drenthe

MARAKOOPA SMOOTH COLLIES
Barend Meulenbeld en Janet Mulder
Barger-Compascuum
T: 0591 349 299
E: info@marakoopa.nl
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Natuurlijk gezonder

NaturCroq
Iets goeds hoeft niet duur te zijn. De basis voor deze lekkere ‘eenvoudige 
burgermanskost’ wordt gevormd door tarwe, rund en gevogelte. Voor een 
optimale complete voedig wordt dit aangevuld met zonnebloemen, groene 
haver, tuinkers en peterselie .

•       100% natuurlijk, zonder kleurstoffen, 
conserveringsmiddelen en soja

•  Zeer goede verteerbaarheid door goede kwaliteit
volg ons op
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                                   DE TEEK 
 
 
We zien binnen Dierenhospitaal Visdonk  veel tekenbeten. 
 
Wie is deze vervelende parasiet, en wat doet hij? 
 
De teek is een parasiet die zich voornamelijk verschuilt in struiken, bossen en hoog gras. Ze 
laat zich van bladeren en takken vallen, grijpt zich vast met haar pootjes en kruipt naar een 
geschikte plek voor haar bloedmaaltijd. Enkel de vrouwelijke teek zuigt bloed. Na een 
maaltijd van enkele dagen laat ze zich los en gaat vervellen. Dit herhaalt zich enkele keren 
alvorens ze volwassen is.  
 
Een enkele tekenbeet hoeft op zich niet schadelijk te zijn voor uw dier, ze geeft voornamelijk 
jeuk en irritatie. Nadat de teek heeft losgelaten, blijft er vaak enige tijd een klein bultje op de 
plek van de beet. Indien uw hond zeer veel teken heeft, kan dit wel leiden tot bloedarmoede. 
 
Teken kunnen echter ook een aantal ziekten overdragen, zoals Lyme. Besmetting gebeurt 
meestal pas na 24 uur. 
Ook uw hond kan de ziekte van Lyme krijgen. Als u na de tekenbeet de teek op juiste wijze 
heeft verwijderd, zal er in de meeste gevallen geen infectie ontstaan. Een tekenbeet leidt dus 
niet altijd tot de ziekte van Lyme. De kans op infectie is groter naarmate de teek langer 
vastgezogen heeft gezeten. Dagelijkse controle is dus geen overbodige luxe. Vindt er wel 
een bacteriële infectie (wat Lymeziekte is) plaats, dan kunnen bij uw hond binnen enkele 
weken tot maanden ziekteverschijnselen ontstaan. 
Veelgeziene symptomen bij honden zijn: kreupelheid (één of meerdere ontstoken 
gewrichten), koorts en sloomheid. In zeer zeldzame gevallen ontstaan ontstekingen van de 
nieren, hartspier of zenuwafwijkingen. Oudere honden en honden met een slechte afweer 
lijken gevoeliger voor de ziekte. Omdat de zichtbare symptomen die duiden op Lyme vrij 
algemeen zijn en makkelijk verward kunnen worden met een andere ziekte, dient u bij twijfel 
altijd uw dierenarts te raadplegen.  
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Behandeling 
Lyme-borreliose wordt behandeld met antibiotica. Deze behandeling duurt minimaal een 
maand. De behandeling is het meest effectief wanneer deze zo vroeg mogelijk wordt gestart. 
Het is echter mogelijk dat de infectie ondanks de behandeling blijft bestaan. 
 
Wat kunt u doen ter preventie?  
 
Met name bij bezoek aan warmere landen en/of bosrijke gebieden is het gebruik van 
tekenwerende middelen van belang.  
Er zijn meerdere beschermingsmiddelen verkrijgbaar, gaande van banden, tot kauwtabletten 
of pipetten om op de vacht te druppelen, met een variabele beschermingsduur. 
Aarzel niet om contact  met ons dierenhospitaal op te nemen voor meer informatie, zeker 
voor de vakantie. 
Tot slot zeker van belang: controleer uw hond regelmatig op teken, zeker na een flinke 
boswandeling! 
 
Wat als uw hond reeds een tekenbeet heeft opgelopen? 
 
Verwijder de teek. Dit kan met een speciaal hiervoor ontworpen tekentangetje. 
Controleer de gebeten plek. Iedere beet geeft een lichte zwelling. Wordt deze echter te 
groot, dan is het verstandig een afspraak te maken met onze dierenarts. 
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